
    
Kütüphane kullanım klavuzu  

Kütüphane kullanıcı kartını nasıl alabilirim?  

Kimlik kartınızla birlikte kütüphanemize geliniz. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız pasaportlarını 
ve nüfus dairesinden aldıkları ikamet belgelerini getirmeleri gerekir. Kütüphane kullanıcı 
kartınızı danışma masasından yada informasyondan derhal alabilirsiniz.  

 

Medyaları ne kadar süreyle ödünç alabilirim?  

Gençlere ve çocuklara yönelik filmler ve oyunlar iki hafta, bunların dışında tüm medyalar dört 

haftaya kadar ödünç alınabilir. Tüm medyaların süresi iki kez uzatılabilir.  

 

Medyaların ödünç süresini nasıl uzatabilirim?  

Ödünç süresini uzatmanın en kolay yolu, www.stadtbuechereinuertingen.de adresli online-
kataloğudur. "Mein Konto" seçeneğine kütüphane kartı numaranızı ve doğum tarihinizi 
(GGAAYYYY) girin. Başkası tarafından rezervasyonu yapılmış medyalar  uzatılamaz. Her 
zaman 070 22/7 53 60 numaralı telefondan uzatma yapabilirsiniz. Bize adınızı, kütüphane kart 
numaranızı ve neyi uzatmak istediğinizi  bildirin. Ödünç almış olduğunuz medya için geri 
verme süresi, aradığınız günden itibaren dört hafta veya iki hafta daha uzatılır.  
 
Medyayı geri verme süresini geçirdiğim taktirde, ne olur?  

Geri verme süresi geçtiyse, sürenin bitişinin 2. gününden itibaren haftalık ve her bir medya için 
yetişkinlere 0,70 €, çocuklara, gençlere ve öğrencilere ise 0,50 € gecikme bedeli kesilir. İlk 
yazılı ihtarnamenin bedeli 1 € dir.  
  

İnternet üzerinden medya rezervasyonu yapabilir miyim?  

Evet. Online-kataloğumuz üzerinden arzu ettiğiniz, ödünç alınmış olan medyaların 
rezervasyonunu yapabilirsiniz. Bunun için kütüphane kullanıcı kart numaranız gerekir, şifreniz 
ise doğum tarihinizdir (GGAAYYYY). Herbir rezervasyonun ücreti 0,70 € dur.  
  

Rezervasyonunu yaptığım medyayı alma tarihi bana bildirilecek midir?  

Size rezervasyonunuzu yaptığınız medyayı alabilirsiniz diye bir mektup veya arzu ederseniz E-
posta gönderilecektir. Medyayı alma süresinin 10 günü geçmemesine lütfen dikkat ediniz.  
  

Kütüphanede interneti kullanabilir miyim?  

Her gün yarım saat interneti kullanabilirsiniz. Kullanıcı yaşı 6 yaş üzeridir. 18 yaşına kadar 
gençlerden ve öğrencilerden ücret alınmaz. Merkez binada size ücretsiz WLAN hizmeti 
sunuyoruz.  
 
Kütüphane kimlik kartımı kaybedersem ne yapmalıyım?  

Kartnızı kaybettiğiniz taktirde, suistimalleri önleyebilmemiz için lütfen  bize hemen bildiriniz. O 
zaman hesabınız donduralacaktır. Yeni kimliğin ücreti çocuklar ve 18 yaşına kadar olanlar için 
1,50 € ve yetişkinler için 2,50 € dır.  
 

Bir kitaba veya bir medyaya zarar verdiysem veya kaybettiysem, ne olur?  

Tüm aramanıza rağmen bir kitabı veya medyayı bulamadıysanız, yenisini alıp kütüphaneye 
getirmeniz gerekir. Bir kitaba veya medyaya zarar verdiyseniz, onu karşılamak zorundasınız. 
Böyle bir durum söz konusu ise, bunu lütfen bize bildiriniz, ödünç süreniz o zaman 
uzatılacaktır.  
  

http://www.stadtbuechereinuertingen.de/


 

Fiyat listesi nasıldır?  

18 yaş altı gençlere ve 18 yaş üstü öğrencilere ödünç alma ücretsizdir.  

Çocuklara ve gençlere mahsus bütün medyaların ödünç alınması da yine ücretsizdir.  
Yetişkinler için aşağıdaki seçenekler mevcuttur.  
  

- Ödünç alınan medya sayısına göre ücret:    

 Yetişkinlere mahsus medya için tanesi 1,50 € dir.  

 
- Yıllık ücret:  

Bir yıllık ücret 25 € dur. Bu zaman içerisinde sınırsız medya ödünç alabilirsiniz,  her 
gün 30 dakika interneti bedava kullanabilirsiniz, online-kütüphane  üzerinden başka 
e-kitapları ve e-medyaları ödünç alabilirsiniz.  

 
- İndirimli yıllık ücret (12,50 €): 

indirim üniversite veya yüksek okul öğrencileri, askerlik veya sivil hizmet  verenler, 
meslek eğitimi görenler, sosyal yardım alanlar, ilticacılar, işsizler ve  

  aile kartı (Familienpass) olanlar için geçerlidir.   
 

 - Aile yıllık ücreti:  

Yıllık ücret 30 € dur. Bu zaman içerisinde bütün aile üyeleri, aynı adreste  oturduğu 
taktirde, kendi kullanıcı kimlikleri ile ödünç alabilirler.  

  

Online-kütüphane ve internet kullanımı yıllık ücretin içindedir. Ödünç alınan medya sayısına 
göre ücret için karar verirseniz, internet-kullanımı her 15 dakika için 1,50 € dur. Bir sayfa kopya 
(siyah-beyaz) 0,10 € veya renkliyse 0,50 € dir. 
  

Kütüphane neler sunuyor?  

- Branş- ve uzmanlık literatürü   
 - Referans çalışmaları ve veritabanları  

 - Romanlar ve hikayeler  
 - Çocuk ve gençlik medya ve yayınları  
 - Günlük gazeteler, dergiler  
 - Bilgilendirme- ve öğretici bilgisayar programları  

 - Yabancı dilde medya  
 - Sesli kitaplar  
 - Oyunlar, konsol oyunları, geniş formatlı oyunlar  

 - Müzik  
 - Filmler  

- Kamişhibai çerçeveleri ve resim kartları (Japon resimli kağıt tiyatrosu) 
- Medya kutuları (Tema ağırlıklı) 

 - Enerji tasarrufu paketleri  
 - E-kitap okuyucu  

- İnternetli PC çalışma ortamı  

 - WLAN (kablosuz internet erişimi) 
 - Online kütüphane 
  

Kütüphane hangi servis hizmetlerini sunmakta?  

 - Literatür ve informasyon arama  

- Diğer kütüphanelerden medya ödünç alma hizmeti (medya başına 3,50 €).  
 - Çocuklar ve gençler için etkinlikler.  
 - Yardımcı olmaktan, sizi bilgilendirmekten mutluluk duyarız.  

 
     Güncelleme tarihi: Aralik 2020 


